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Förord

sVerigeförsöken
För att alla läns- och riksförsöksresul-
tat ska vara än mer tillgängliga för er 
lantbrukare, rådgivare och finansiärer, har 
ett arbete påbörjats för att skapa en ny 
webbaserad plattform. Där ska ni kunna 
söka efter en specifik gröda, försöksår 
och insats/åtgärd samt att det kommer 
finnas försöksrapporter tillgängliga som 
pdf-filer. Eftersom allt ska samordnas 
mellan länen har detta medfört att vi i 
Skåneförsöken kommer gå tillbaka till 
att redovisa alla resultat i kg/ha och inte 
ton/ha som vi gjort de senaste åren. Alla 
dessa försök kommer ni förhoppningsvis 
kunna nå via www.sverigeforsoken.se.

försöksåret 2011/2012
Efter en blöt skördesäsong 2011 och 
en tuff höstrapssådd kunde vetet sås 
relativt väl. Fortsättningen av hösten var 
mild och gulrosten syntes kraftigt i fält. 
Vintern dröjde ända fram till februari och 
många grödor var under tillväxt längre 
än vanligt. Helt plötsligt stod fälten utan 
snötäcke när kölden slog till. Många 
trodde säkert att höstkornet och/eller 
höstrapsen skulle fara mest illa av detta 
men det visade sig vara höstvetet som tog 
mest stryk. Det är många år sedan så stora 
arealer höstvete fick sås om i västra Skåne. 
Våren gjorde tidigt sitt intåg och många 
var klara med vårbruket innan första 
april. Till våren såg vi mycket gråmögel i 
höstrapsen och än en gång visade rapsen 
sin fantastiska förmåga att kompensera 
för ett plantbortfall. Våren och försom-
maren var sval till majsens nackdel som 
aldrig fick någon riktig fart. De övriga 
grödorna fick god tid på sig att växa hela 
säsongen utan någon riktig värmebölja 

och gav väldigt bra skördar. Lokalt var 
det kraftig torka under juli och augusti 
som hämmade skördarna något. Denna 
avsaknad av nederbörd minskade angrep-
pen av potatisbladmögel medan socker-
betorna som såddes rekordtidigt i år led 
under dessa månader.  De allra flesta 
hann med att tröska färdigt innan regnet 
kom på allvar i mitten av september.

Vete mot nya höJder
För första gången har vi nått veteskördar 
över 15 ton/ha i fältförsök som inte 
är av sortförsökskaraktär. Så det finns 
avkastningspotential i höstvetet! Vi ska 
bara lära oss vilka åtgärder som är mest 
lönsamma. Under de senaste åren har 
vi i Sverige tappat i avkastning jämfört 
med våra grannländer. Har vår jakt i att 
jaga manstimmar per hektar medfört 
att vi tappat i insatsernas läglighet och 
i slutändan avkastningen? Vi behöver 
ta nya krafttag för att höja skördarna 
på höstvetet. Det är dags att se vetet 
med nya ögon och prioritera insatserna 
även i denna gröda! Ett stort projekt har 
påbörjats under året under arbetsnamnet 
”Vete mot nya höjder”. Vi vet i skrivande 
stund inte om det blir av men vi hoppas 
på att det mynnar ut i flera intressanta 
projekt och mycket ny kunskap kring 
höstveteodlingen.  

http://www.sverigeforsoken.se
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gulrosten har kommit för att 
stanna!  

Det mesta tyder på att vi kommer få 
tampas mot gulrosten under flera år 
framöver. I år har vi sett att gulrosten även 
vandrat norröver längs Sveriges östra sida 
och skapat bekymmer i veteodlingarna. 
För att vi ska kunna följa dess utveckling 
i sort- och växtskyddsförsöken måste 
det utföras flera graderingar under 
säsongen. Om vi ska kunna göra 
detta behöver vi använda oss av en ny 
graderingsmetodik som inte är lika 
tidsödande som dagens. Detta skulle leda 
till att resultatredovisning inte kommer 
ske med en noggrannhet på tiondels 
procent per bladnivå utan en gemensam 
procentsats för samtliga bladnivåer 
vid respektive graderingstillfälle.

hushållningssällskapet 
malmöhus och kristianstad

Under våren 2012 tillträddes nya 
försöksledare i Malmöhus och Kris-
tianstad. Sedan den 19 mars är Ola 
Sixtensson ny försöksledare i Malmöhus. 
Arne Ljungars gick i pension den 
sista maj och ny försöksledare i Kris-
tianstad är Mattias Zetterstrand. 

Vid Hushållningssällskapet Malmöhus 
har en täckdikningsverksamhet startats 
under 2012 i samarbete med Hushåll-
ningssällskapet Kristianstad.  Vi har 
nu möjlighet att erbjuda tjänster som 
innefattar färdiga täckdikningskartor 
med höjdkurvor och GPS-koordinater 
samt en för alltid förvarad karta för 
framtida behov. Att se över sina täck-
dikningssystem och åtgärda de problem-
fält som finns ökar lägligheten för alla 
insatser och vid de höga avsalupriserna 
som råder räknas varje extra kilo.    
Den 30 maj 2012 invigdes nya fräscha 
försökslokaler vid Hushållningssäll-
skapet Kristianstad. De gamla mörka 
källarlokalerna ersattes med nyreno-
verade ljusa och välutrustade lokaler 
på Helgegårdens framsida. Renovering 
av Sandbygårds slitna kontorslokaler 
påbörjades i november och beräk-
nas vara klart under våren 2013.  

Mattias Zetterstrand och Ola Sixtensson




